
VAPRO Detachering
doet het ANDERS DAN de restdoet het ANDERS DAN de rest



In tijden van topdrukte maar ook als je tijdelijk consolideert als 
de ‘business’ op een laag pitje staat: VAPRO Detachering luistert 
aandachtig naar jouw wensen en speelt in op de dynamische 
markt waarin vraag en aanbod voortdurend in beweging zijn.

 ZEKERHEID
Of je nu één enkele medewerker
nodig hebt of een compleet team op een nieuw project wilt 
‘zetten’: schakel VAPRO Detachering in en je weet zeker dat het 
goed komt. Wel zo ontspannen. Je vindt bij ons vakbekwame 
operators, maar ook teamleiders en productieleiders.

DE KRACHT VAN DE FLEXIBELE SCHIL
VAPRO Detachering weet hoe de � exibele schil bedrijven veer-
krachtiger maakt. Het antwoord op een vraag is altijd binnen 
handbereik: medewerkers die de � exibele schil versterken als 
dat nodig is. Op het juiste moment het juiste talent.

 VAPRO DETACHERING VOOR OPDRACHTGEVERS
Succesvol zijn en succesvol blijven. Dat is de uitdaging. Een variabel werknemersbestand is een 
pre om e� ectief in te spelen op ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. 

GEMOTIVEERD EN GEKWALIFICEERD
De kandidaten van VAPRO Detachering zijn sterk gemotiveerd en voldoen aan alle vereiste 
kwali� caties. Het aanbod varieert van kandidaten in opleiding tot kandidaten die in het bezit 
zijn van alle vereiste vakdiploma’s zoals Operator A, B en C en VAPRO A, B en C.

ALLES GEREGELD
VAPRO Detachering fungeert als werkgever en neemt opdrachtgevers alle verplichtingen uit 
handen. Van de opleiding tot en met het salaris en de sociale lasten. Alles is tot in de puntjes 
geregeld. Dat is de kracht van VAPRO Detachering.

DETACHERING = FLEXIBEL
Schakel VAPRO Detachering in voor het toevoegen van tijdelijke vakmensen aan jouw � exi-
bele schil. Op alle instroomvragen krijg je snel een passend antwoord. Concreet en zonder 
risico’s. U houdt continu grip op het personeelsbestand.

VAN FLEXIBEL NAAR VAST
Naast een � exibele schil creëren is detachering ook bij uitstek geschikt om te testen of je een 
kandidaat in de vaste schil wilt opnemen.Met detachering heb je ook meer vrijheid om tij-
delijke contracten elkaar op te laten volgen voordat je een kandidaat een vast contract aan-
biedt.
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WAAROM KIEZEN VOOR VAPRO DETACHERING?
Kandidaten werken voor VAPRO Detachering in uitdagende functies met een daarbij 
passend salaris in diverse branches op verschillende manieren: van chemie tot de voe-
dingsmiddelendustrie en van dagdiensten tot vijfploegendiensten. In nauwe samenwer-
king met VAPRO biedt VAPRO Detachering opleidingen aan in BBL-constructie en een 
verkort traject met het VAPRO detacheringscerti� caat (VDC).

Werving
Via onze eigen website en op social media speuren we 
naar top-kandidaten. We letten op competenties maar 
vooral ook op motivatie en enthousiasme. 

VAPRO DETACHERINGSCERTIFICAAT (VDC)
Het VAPRO Detacheringscerti� caat is dé oplossing voor opdracht-
gevers die zoeken naar instroom van theoretisch goed geschool-
de vakmensen. Vakmensen die binnen de beroepspraktijk van 
bedrijven in versneld tempo leren. Voor kandidaten is het VAPRO 
Detacheringscerti� caat dé startkwali� catie om als operator aan 

de slag te gaan.

Selectie
De meest geschikte kandidaten blijven over. Wensen 
van kandidaat en opdrachtgever worden als pro� el in 
kaart gebracht.

Plaatsing
Online sollicitaties en (pre-)selectie maken het recruit-
ment proces e�  ciënt. Reacties worden omgezet in 
kwalitatieve intakes.
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Meer informatie?
VAPRODETACHERING.NL/VOORHETUITKIEZEN

Of bel 035 - 677 61 60



Over VAPRO Detachering

VAPRO Detachering is gespecialiseerd in het leveren van vakkundig 
(tijdelijk) industrieel personeel. Persoonlijke aandacht voor de kandidaat en opdrachtgever staat centraal. 
Door onze nadruk op vakkennis, motivatie en gedrevenheid realiseren wij steeds opnieuw de beste match. 

“Gedreven door kwaliteit en innovatie, delen wij 

onze speci� eke branche kennis, vaardigheden en

ervaring met kandidaten en opdrachtgevers.”

Joop van den Endeplein 1    1217WJ Hilversum
+31 (035 677 6160)    info@vaprodetachering.nl    www.vaprodetachering.nl

Een andere benadering,
een andere aanpak

Onze kandidaten?
Vakmensen (in spé)

Flexpool als
kweekvijver

Stevig partnership voor
kennis en ervaring

Detacheren van
technische vakmensen

Het VAPRO
Detacheringscerti� caat

Kant-en-klaargestoomde
kandidaten

Praktijkervaring voor
technisch talent

Een VDC-kandidaat kent,
kan én doet meer

Altijd een
goede keuze

Getoetst en
beproefd

Kies voor kant en klare
vakmensen

Waarom VAPRO Detachering?


